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MEMORIAL DESCRITIVO 
 
Obra: MUROS, CERCA, CALÇADAS E PASSEIO PÚBLICO NA UNIDADE BÁSICA 

DE SAÚDE  
Localização: AV. DR. WALDOMIRO GRAEFF 
Cidade: NÃO-ME-TOQUE 

 
1 – OBJETIVO 
 O presente memorial tem por objetivo definir os materiais a serem empregados no 
projeto, assim como também orientar sobre o correto uso dos mesmos. 
 
2 – GENERALIDADES 

É de responsabilidade da empresa executante da obra o total conhecimento dos 
projetos, detalhes construtivos, normas de trabalho e impressos. 

Em caso de divergência entre estas especificações e o projeto gráfico, deverá ser 
consultado o responsável técnico. 

Nenhuma modificação poderá ser feita no projeto ou durante a execução deste, sem o 
consentimento escrito e assinado do responsável técnico. 
   
3 – MATERIAIS 

Todo material a ser empregado na construção deverá ser de boa qualidade, 
obedecendo às especificações e normas técnicas brasileiras. 
 
4 – NORMAS TÉCNICAS 

A execução de todos os serviços que compõem a obra objeto deverão obedecer as 
normas da ABNT em vigor, inclusive às das concessionárias locais. 

Ficará a critério da  fiscalização impugnar qualquer serviço que não satisfaça ao 
estabelecido neste. 

 
5 – LOCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA OBRA 

          A obra deverá ser locada com extremo rigor; os esquadros conferidos à trena e as 
medidas tomadas em nível. As paredes deverão ser locadas pelos seus eixos, a fim de 
compensar as diferenças entre as medidas reais dos tijolos e aquelas descritas em Planta. É 
de responsabilidade do executante dar solução adequada aos esgotos e resíduos sólidos dos 
canteiros. 

Ficarão a cargo do construtor todas as providências correspondentes às instalações 
provisórias, como andaimes, tapumes de proteção da obra, instalações da obra, instalações 
provisórias, galpão e placas. 

   
6 – FUNDAÇÕES 

Serão diretas, em sapatas corridas de concreto ciclópico de dimensões não 
inferiores a 40 cm x 20 cm (largura x altura), contendo em cada pilar uma estaca com 
diâmetro de 30 cm e profundidade de acordo com o detalhamento em projeto sendo armada 
em toda a sua profundidade de acordo com os pilares.  

As fundações deverão ser executadas com base em solo compactado e resistente a 
fim de não apresentarem deformações e recalques.  
 
7 – ESTRUTURA 

Consideramos estrutura todos os elementos que envolvam concreto armado ou que 
cumpram função estrutural, neste caso, vigas e pilares. Serão de concreto. Para os pilares 
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de sustentação serão nas dimensões de 20 cm x 25 cm (largura x comprimento) armados 
desde a profundidade das estacas para ambos os muros, onde a contenção do lado norte 

deverá conter 4 barras de ferro  3/8’’ e estribos de 4,2 mm a cada 15 cm e para o lado sul 

contendo 4 barras de ferro  1/2’’ e estribos de 5,0mm  e a viga superior de amarração será 

nas dimensões de 20 cm x 27 cm (largura x altura) com 4 barras de ferro  3/8’’ com 
estribos de 4,2 mm a cada 15 cm. 

Os pilares deverão ser executados conforme detalhamento em projeto, assim como 
as vigas. Antes da concretagem deverá ser conferida a dimensão interna das formas, 
posicionamento das ferragens. Para a execução das formas deverão ser usadas chapas 
compensadas plastificadas, com espessura de 12 mm. 

Antes da concretagem as formas deverão ser molhadas e assegurada sua 
estanqueidade. O concreto deverá ser executado conforme projeto estrutural no traço 1:2:3, 
cujo fck mínimo deverá ser de 200 kgf/cm². Deverá ser respeitado o prazo de 21 dias para 
a retirada do madeiramento das formas, conforme NBR. 

 
8 – MURO 

Os muros laterais serão de pedra basáltica com dimensões de 20 cm x 40 cm 
(largura x comprimento), contrafiadas e assentadas com argamassa de assentamento 
(cimento, cal, areia). As dimensões das paredes serão de acordo com o projeto. 

Os muros terão alturas escalonadas, com degraus, conforme detalhamento em 
projeto.  

As alvenarias deverão apresentar perfeito nivelamento e prumo. As juntas deverão 
ser limpas, com acabamento liso e uniforme. 

No muro do lado norte deverá ser executada uma canaleta junto ao muro, feita com 
meio tubo, para o escoamento da água, e o talude deverá apresentar inclinação de 45 º, 
para após o plantio de grama. 
 
9 – GRADES E PORTÕES 
 Na parte frontal do terreno será instalada grade sobre a viga, com altura de 2,00 m, na 
extensão indicada no projeto, com 02 portões de correr, com barras de ferro de 1/2” e postes 
em tubo quadrado de 7 x 7 cm, com espessura de parede de 2,65 mm. Estes postes deverão 
ser chumbados nas vigas. 
 
10 – REVESTIMENTOS 
 Os pilares e vigas deverão ser chapiscados antes da execução do emboço. Deverá ser 
adotada para o chapisco, argamassa de traço 1:4 (cimento e areia grossa) e espessura de 5 
mm, aplicado sobre as paredes umedecidas, cobrindo toda a superfície do tijolo.  

Uma semana após a execução do chapisco e sua completa secagem, deverá ser 
executado o emboço, com argamassa de traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) espessura de 
1,5 cm. O emboço deverá apresentar guias perfeitamente aprumadas, desempenadas e 
niveladas. O reboco deverá apresentar uma superfície lisa e plana.  

 
11 – PINTURA 

A pintura será executada após a conclusão de todos os outros serviços especificados. 
Antes da aplicação da pintura deve ser observada a completa cura e secagem do reboco. As 
superfícies a serem pintadas deverão ser cuidadosamente limpas e secas e preparadas de 
acordo com o tipo de pintura a que se destinam. Após a limpeza receberão o selador. As 
superfícies deverão receber lixamento leve para remoção de grãos de areia soltos antes da 
aplicação de tinta. Os salpiques ou escorrimentos de tinta ou argamassa que por ventura 
ocorrerem deverão ser removidos. 
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As vigas e pilares deverão receber uma demão de selador acrílico. Todas as 
superfícies devem ficar uniformes, limpas e lisas para aplicação da tinta. Após a aplicação do 
selador, as paredes receberão tinta acrílica, em tantas demãos quantas necessárias para o 
seu prefeito cobrimento (no mínimo duas demãos). 

As grades e os portões de ferro deverão receber uma demão de fundo anticorrosivo 
zarcão e ser pintados com tinta esmalte, duas demãos na cor escolhida pelo proprietário, ou 
quantas demãos forem necessárias para a perfeita cobertura do material.  

 
12-PASSEIO DE BLOCOS DE CONCRETO TIPO 16 FACES 6cm: 

 
Preparação do local: 
Deverá ser removido o pavimento existente e realizando o nivelamento necessários 

para a execução do novo pavimento. 
Preparação do leito: 
Será feita a preparação do leito, com os reparos necessários, nivelamento será feito 

com terra, que deverá ser devidamente compactado. 
Base com pó de pedra: 
Sobre a base devidamente preparada, será espalhada uma camada de pó de pedra, 

numa espessura de 3,5 a 5 cm. 
Meio fio: 
Deverá ser removido o meio fio existente tendo o máximo de cuidado para não danificar 

o pavimento asfáltico existente e os novos meios fios deverão ser pré-moldados em formas 
metálicas ou de madeira revestidas que conduza a igual acabamento, sendo submetidos a 
adensamento por vibração. As peças pré-moldadas serão assentes sobre a camada de base 
de brita graduada. As juntas resultantes entre as peças deverão ser rejuntadas com 
argamassa de cimento e areia no traço 1:5.  

Pavimentação com blocos de concreto: 
O material empregado na execução de revestimentos com bloco de concreto tipo 16 

faces de 6cm deverá satisfazer as seguintes características e requisitos de qualidade. 
Serão de concreto, com 6 cm de espessura,  isentos de falhas, materiais em 

desagregação ou arestas quebradas.  A face superior ou de uso deve apresentar uma 
superfície plana e com as arestas retilíneas. As faces laterais não poderão apresentar 
convexidades ou saliências. 

Sobre a base de pó de pedra serão espalhados os blocos com as faces de uso para 
cima, a fim de facilitar o trabalho dos calceteiros. 

As juntas serão preenchidas com argamassa de cimento e areia, traço (1:2). 
OBS:  No acesso de veículos deverá ser realizado um lastro de concreto fck=20Mpa 

com 7 cm de espessura afim de evitar deformações no pavimento. 
Piso tátil: 
Deverá ser assentado piso tátil de cor amarela de acordo com o projeto, sendo as 

placas com dimensões de 40x40cm assentadas com argamassa traço 1:3. 
 

13 – CALÇADA EM PLACA DE CONCRETO 
Deverá ser executadas nos locais conforme projeto, sendo as placas com dimensões 

de 50x50cm espessura de 3,5cm assentadas com argamassa colante sobre um lastro de 
concreto nivelado espessura de 7cm e com fck=15Mpa, e rejuntadas com argamassa traço 
1:2. 
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14 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Toda e qualquer alteração decorrentes de fatores não previstos ou só evidenciados 

durante o transcorrer da obra somente poderá ser iniciada se previamente autorizada pela 
Fiscalização. 

Todas as despesas relativas à execução dos serviços contratados, tais como: 
materiais, mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, 
encargos sociais e etc. 

Os serviços rejeitados pela Fiscalização, devido ao uso de materiais que não sejam os 
especificados e/ou materiais que não sejam classificados como de primeira qualidade, 
considerados como mal executados, deverão ser refeitos corretamente, com o emprego de 
materiais aprovados pela Fiscalização e com mão-de-obra qualificada, em tempo hábil, para 
que não venham a prejudicar o prazo de entrega dos serviços, arcando a Contratada com o 
ônus decorrente do fato. 

Todos os serviços e recomposições, não explícitos nestas especificações, mas 
necessárias para a execução dos serviços programados e ao perfeito acabamento das áreas 
existentes, e que resultem num todo único acabado, serão de responsabilidade da Contratada. 

Durante a execução da obra, as medidas de proteção aos empregados e a terceiros 
obedecerão ao disposto nas normas de segurança do trabalho nas atividades de construção 
civil, nos termos da legislação pertinente em vigor, em especial a NR-18. 

Antes de iniciar a obra, deverá ser realizada uma reunião entre a contratada e a 
fiscalização da prefeitura para esclarecimentos que se fizerem necessários sobre aspectos de 
execução da obra. 

Quando ocorrer a falta de definição precisa no projeto, no que diz respeito a modelos, 
tipos, qualidades ou dimensões dos materiais, a contratada efetuará consulta à fiscalização. 

 
Não-Me-Toque, 22 de dezembro de 2015. 

 
 
 

____________________________                                 _____________________________   
Claiton Jacó  Klein                                                           Teodora B.S. Lütkemeyer                                          
Eng. Civil CREA/RS 205126                                            Prefeita Municipal     



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
 

 

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

 

Obra: Terraplenagem, drenagem e pavimentação no acesso e estacionamento na Unidade 
Básica de Saúde Central 
Pavimentação asfáltica em CBUQ – A=1024,50m² 
Local: Av. Waldomiro Graeff  
 

                O presente memorial descritivo e especificações técnicas têm como objetivo descrever 

materiais e técnicas aplicativas referentes pavimentação asfáltica, drenagem e instalação de 

eletrodutos, na nova Unidade Básica de Saúde Central no município de Não-Me-Toque/RS. 

 
1.  GENERALIDADES 

               Serão realizados serviços de pavimentação asfáltica de concreto betuminoso usinado a 

quente (CBUQ) de pavimentos flexíveis de vias públicas; Reperfilagem em CBUQ; construção de 

passeio público com bloco de concreto; sinalização vertical e horizontal e rampas em concreto 

armado de acordo com a NBR 9050.  

 

1.1. Área de Estacionamento 

- Área  =  1.024,50 m
2
; 

- Extensão do meio-fio = 150,00 m. 

 

2.CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES: 

           Os responsáveis pela elaboração dos Projetos Executivos deverão prever os contatos 

necessários com a Secretaria Municipal Obras e Saneamento e o Setor de Engenharia da Prefeitura 

Municipal, durante essa fase, a fim de discutir e acertar dúvidas, interferências, diretrizes e 

soluções. 

           O andamento da obra e todas as ocorrências deverão ser registrados no Diário de Obras. A 

elaboração e a manutenção do Diário de Obras na obra é de responsabilidade da contratada. Nele, 

deverão ser anotadas diariamente, pelo engenheiro responsável, informações sobre o andamento da 

obra, tais como: número de funcionários, equipamentos, condições de trabalho, condições 

meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como, 

comunicados a Fiscalização sobre a situação da obra em relação ao cronograma proposto. A 

Prefeitura fornecerá o modelo do Diário de Obra.  

            Toda mão de obra empregada deverá ser especializada, ou receber treinamento adequado de 

forma a obter resultados de acabamento de 1ª qualidade em todas as etapas da construção.  

          A contratada deverá, a juízo da Fiscalização, demolir por conta própria os serviços de partes 

de obra executado em desacordo com os projetos e especificações técnicas, bem como os que 

apresentarem vícios ou defeitos de execução, refazendo-os dentro da boa técnica exigida, sem ônus 

para a Prefeitura Municipal. 

          Toda e qualquer alteração decorrentes de fatores não previstos ou só evidenciados durante o 

transcorrer da obra somente poderá ser iniciada se previamente autorizada pela Fiscalização. 
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3.PARTE INTEGRANTE DOS SERVIÇOS: 

           Será de responsabilidade da empresa contratada o fornecimento de mão de obra, materiais, 

equipamentos e ferramentas necessárias aos serviços de execução da reperfilagem, recapeamento, 

construção dos passeios e canteiro central. O transporte de materiais, equipamentos, ferramentas e 

mão-de-obra até o local dos serviços.  O transporte de todos os resíduos resultantes da execução dos 

serviços até os locais indicados pela Prefeitura Municipal. 

 

4. SERVIÇOS PRELIMINARES: 

 

4.2. Instalação da obra: 

        Ficarão a cargo exclusivo da Empresa Contratada todas as providências e despesas 

correspondentes às instalações provisórias da obra, compreendendo o aparelhamento, maquinária e 

ferramentas necessárias a execução dos serviços. 
 

5. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA: 

          A empresa contratada é responsável pela observância de todas as leis, regulamentos e 

posturas relativas à obra e à segurança pública, além de atender às exigências da legislação 

trabalhista e social, no que diz respeito ao pessoal que lhe prestar serviço. 

          Será exigia Anotação de Responsabilidade Técnica no CREA. 

          A obra deverá ser mantida limpa e livre de qualquer entulho.  

          A Contratada deverá disponibilizar os equipamentos exigidos, pessoal, materiais e o que mais 

se fizer necessário para a execução integral dos serviços. 

          A Contratada deverá fornecer e exigir de seus funcionários o uso de todos os equipamentos 

de segurança previstos na legislação em vigor e os que forem solicitados pela Fiscalização, tais 

como: uniformes, coletes, botas, luvas, máscaras, óculos, faixas refletivas na indumentária e outros. 

         Os veículos/equipamentos, ferramentas, e materiais necessários ao bom desempenho dos 

serviços devem estar em perfeitas condições de limpeza, uso e manutenção, obrigando-se a 

Contratada a substituir aqueles que não atenderem a estas exigências. 

 

6. LOCAÇÃO IMPLANTAÇÃO : 

        Antes da realização dos serviços de terraplenagem, deverá ser locado através dos elementos 

geométricos e/ou coordenadas geo-referenciadas apresentados nas pranchas do projeto geométrico 

elaborado. 

OBS.: A empresa contratada será responsável pelos serviços de locação. 

 

7. SERVIÇOS DE CORTE E ATERRO 

          Os serviços de corte de solo das laterais da pavimentação existente serão executados pela 

Empresa Contratada com acompanhamentos de topografia e laboratório geo-técnico. 

 

8. REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO 

          A regularização do sub-leito terá no mínimo de 20cm de espessura e deverá ser compactada 

com grau de compactação de 100% referente ao Proctor Normal.  

         Na condição de ser utilizado outro material na regularização do sub-leito, este deverá ser 

caracterizado  e apresentar as seguintes características mínimas: 

  CBR > 8% 
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  Expansão < 2% 

  Diâmetro máximo da partícula < 7,6mm 

 

8.1.Equipamentos: 

 São indicados os seguintes tipos de equipamento para execução dos serviços de 

regularização do sub-leito: 

a) Motoniveladora pesada com escarificador; 

b) Carro tanque distribuidor de água; 

c) Rolos compactadores estáticos do tipo pé de carneiro e liso; 

d) Grade de discos; 

e) Pulvi-misturador; 

f) Equipamentos para escavação, carga e transporte de material. 

 

8.2.Execução: 

Após a conclusão dos serviços de corte de material e em conformidade com as seções 

transversais, proceder-se-á ao início dos serviços de regularização do sub-leito das laterais de cada 

pista a serem pavimentadas. Adição de material deverá ser executado no caso de haver a 

necessidade de se atingir as cotas previstas no greide de projeto. Deverá ser procedida uma 

escarificação geral na área a ser trabalhada, na profundidade de 0,20m, seguida de pulverização, 

umedecimento ou secagem, compactação e acabamento.  

 

8.3. Controle Tecnológico: 

No controle tecnológico da regularização do sub-leito deverão ser realizados os seguintes 

ensaios: 

a) Um ensaio de compactação na energia do Proctor Normal a intervalos máximos de 

100m; 

b) Uma determinação do teor de umidade, cada 100m, imediatamente antes da 

compactação; 

c) Ensaios de caracterização (LL, LP, Granulometria), com espaçamento máximo de 

200m de pista e no mínimo, um grupo de ensaios por dia; 

d) Uma determinação de massa especifica aparente "in situ" com espaçamento máximo 

de 100m de pista, próximo aos locais onde foram coletadas as amostras para o ensaio; 

e) Um ensaio de compactação, obedecendo sempre a ordem LD, LE, E, LD, etc; a 0,60m 

do bordo, ou nos locais onde a Fiscalização julgar necessário; 

c) Um ensaio de ISC com a energia de compactação do Proctor Normal, com espaçamento 

máximo de 300m de pista e no mínimo um ensaio por dia. 

O subleito que não estiver de acordo com as condições aqui fixadas, deverá ser re-

trabalhado de modo a satisfazer as mesmas. 

                Após a execução da regularização, proceder-se-á a re-locação e ao nivelamento do eixo e 

dos bordos. A superfície acabada não deverá apresentar depressões que permitam o acúmulo de 

água, permitindo-se as seguintes tolerâncias: 

a) ± 3cm, em relação às cotas de projeto; 

b) + 10cm, quanto à largura da plataforma. 

 

9. BASE DE BRITA GRADUADA 
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As britas graduadas deverão ser constituídas exclusivamente de produtos de britagem. Os 

matérias rochosos deverão ter uma perda no Abrasão Los Angeles máximo de 40%, perda máxima 

no ensaio de sanidade de 10%, equivalente de areia igual ou superior a 50% e CBR mínimo de 

100%. O material deverá ter no mínimo 90% em peso de partículas com britagem em duas faces. A 

composição percentual em peso de agregado deve se enquadrar em uma das faixas indicadas no 

Quadro 4, abaixo. A espessura da brita graduada deverá possuir 15 cm. 

 

Quadro 4 – Faixas granulométricas admitidas dos materiais de base de brita graduada 

TAMANHO DA  PORCENTAGEM QUE PASSA  

PENEIRA  TAMANHO MÁXIMO  TAMANHO MÁXIMO  

 1 1/2"  3/4"  

2" 100  - 

1 1/2'  90-100  - 

1" - 100  

3/4" 50-85  90-100  

nº 4  30-45  35-55  

nº 30  10-25  10-30  

nº 200  2-9  2-9  

 

Além destes requisitos, a diferença entre as porcentagens que passam nas peneiras nº 4 e 

nº 30 deverão variar entre 15% e 25%. 

 

9.1.Equipamentos: 

São indicados os seguintes equipamentos para execução da base: 

a) unidade dosadora de agregados; 

b) distribuidor de agregados autopropelido; 

c) carro-tanque distribuidor de água; 

d) rolos compactadores estáticos, vibratórios e pneumáticos; 

e) grade de discos; 

f) pulvi-misturador; 

g) motoniveladora pesada com escarificador. 

 

9.2.Execução: 

a) Dosagem e mistura 

Será executado pela mistura de materiais ou frações de materiais, na unidade dosadora de agregado. 

Esta unidade deverá possuir três ou mais silos, dosador de umidade e misturador. Este deverá ser do 

tipo de eixos gêmeos paralelos girando em sentidos opostos e deverá produzir uma mistura 

uniforme dentro das condições indicadas nesta Especificação. Os silos deverão possuir dispositivos 

que permitam a dosagem precisa dos diversos componentes. O dosador de umidade deverá 
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adicionar água à mistura de agregados, precisa e uniformemente, a fim de garantir a constância de 

umidade dentro da faixa especificada. 

 

b) Espalhamento 

A mistura de agregados para base deve apresentar-se uniforme quando distribuída no leito da pista e 

cada camada deve ser espalhada em uma única operação. Deve-se evitar segregação, ou seja, a base 

deve estar livre de regiões de material grosso e fino. O espalhamento deverá ser realizado com 

distribuidor de agregado auto-propelido. Deverá possuir espalhador do tipo sem-fim e demais 

dispositivos que permitam distribuir o material em espessura adequada, uniforme, na largura 

desejada, de maneira que, após a compactação, sejam satisfeitas as tolerâncias da superfície e 

espessura especificadas no item “controle tecnológico", sem necessidade de conformação posterior. 

O distribuidor de agregado terá seu emprego vedado se deixar sulcos, zonas endentadas ou outras 

marcas inconvenientes na superfície de base que não possam ser eliminados por rolagem ou 

evitados por ajustes de operação. Tendo em vista que o projeto é de pequena extensão, a critério da 

fiscalização, poderá ser permitido a utilização de motoniveladora para a execução dos serviços de 

espalhamento dos materiais da base. 

Nas espessuras menores de 0,20m, o material de base pode ser espalhado e compactado em uma 

única camada. Não é permitida a colocação, sobre a superfície da base concluída, de uma camada 

de solo fino ou pó de pedra para proteger a mesma da ação do tráfego. 

 

c) Compactação 

Após o espalhamento, o agregado umedecido deverá ser compactado por meio de rolos de pneus, 

vibratórios ou outros equipamentos que garanta uma compactação eficiente. A fim de facilitar a 

compressão e assegurar um grau de compactação uniforme, a camada que está sendo compactada 

deverá apresentar um teor de umidade constante. A compactação deve ser orientada de maneira a 

serem obtidos o grau de compactação, a espessura e o acabamento, que satisfaçam às exigências 

desta Especificação. O grau de compactação mínimo a ser requerido para cada camada de base, será 

de 100% da energia AASHTO Modificado. Para esta energia é que devem ser determinados os 

parâmetros de compactação em laboratório. 

 

9.3. Controle Tecnológico: 

                  Os seguintes ensaios deverão ser realizados:  

a) Três ensaios de compactação e ISC, com a energia de compactação AASHTO Modificado, em 

intervalos de 100m, conforme a uniformidade do material e dos serviços executados. 

b) Uma determinação do teor de umidade a cada 100m, imediatamente antes da compactação; 

c) Ensaios de caracterização (LL, LP, EA, Granulometria) nos pontos de determinação da densidade 

"in situ", ou seja, no mínimo 1 conjunto de ensaios a cada 100m de pista na seqüência LE, E, LD. 

 

               Após a execução da base, proceder-se-á à relocação e ao nivelamento do eixo e das 

bordas, permitindo-se as seguintes tolerâncias: 

 

a) + 10cm, quanto à largura da plataforma, não se admitindo variação negativa; 

b) na verificação do desempenamento longitudinal da superfície não se tolerarão flechas maiores 

que 1,5cm, quando determinadas por meio de régua de 3,00m; 
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c) a espessura calculada (Ec) da camada da base, não deve ser menor do que a espessura do projeto 

menos 1cm. A determinação da espessura calculada deverá ser realizada a partir da da espessura em 

todas as estacas, e após calcular a média e o desvio padrão. A espessura calculada é obtida pela 

seguinte expressão: 

n
EmédiaEc

.29,1


 

Onde: 

 Ec= Espessura calculada 

 Emédia = Espessura média 

  = Desvio Padrão 

                 n = número de estacas que foram medidas as espessuras, sendo no mínimo 9 pontos 

necessários para utilização da fórmula. 

 

               Não deverão existir valores individuais de espessuras fora do intervalo de ± 2cm em 

relação à espessura do projeto. 

               No caso de se aceitar, dentro das tolerâncias estabelecidas, uma camada com espessura 

média inferior a do projeto, a diferença será acrescida à camada seguinte. No caso de aceitação da 

camada dentro das tolerâncias, com espessura média superior a de projeto, a diferença não será 

deduzida da espessura de projeto da camada seguinte. A camada compactada não deverá apresentar 

segregação do material na superfície e em profundidade. A camada cuja qualidade do material não 

estiver de acordo com os requisitos desta Especificação, deverá ser removida ou corrigida. 

 

10. IMPRIMAÇÃO 

              Imprimação é uma pintura de material betuminoso aplicada sobre a superfície da base 

concluída antes da execução de um revestimento betuminoso. 

              O ligante asfáltico recomendado é o asfalto diluído tipo CM-30. A taxa de aplicação é a 

taxa máxima que pode ser absorvida pela base em 24 horas, devendo ser determinada 

experimentalmente no canteiro da obra. A taxa de aplicação poderá variar de 0,8 a 1,4 l/m². 

 

10.1.Equipamento: 

a) para a varredura serão usadas vassouras mecânicas e manuais, ficando a critério da Fiscalização  

facultar o emprego de jato de ar comprimido; 

 

b) o espalhamento do ligante asfáltico deverá ser feito por meio de carros equipados com bomba 

reguladora de pressão e sistema completo de aquecimento, capazes de realizar uma aplicação 

uniforme do material. Devem dispor de tacômetro, calibradores e termômetros, em locais de fácil 

observação, e ainda de espargidor manual para tratamento de pequenas superfícies e correções 

localizadas. As barras de distribuição, do tipo de circulação plena, serão obrigatoriamente dotadas 

de dispositivo que permita, além de ajustamentos verticais, larguras variáveis de espalhamento, pelo 

menos até 4m. O dispositivo de aquecimento do distribuidor deverá propiciar constante circulação e 

agitação do material de imprimação;  

 

10.2.Execução: 
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a) Após a liberação da camada a ser imprimada, proceder-se-á a varredura da superfície para 

eliminação do pó e de todo material solto; 

 

b) A área a ser imprimada deve se encontrar ligeiramente umedecida. É vedado proceder à 

imprimação da superfície molhada ou quando a temperatura do ar seja inferior a 10°C ou ainda em 

condições atmosféricas desfavoráveis (clima chuvoso); 

 

c) Deve ser escolhida a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para o espalhamento do 

material asfáltico. As faixas de viscosidade recomendadas para espalhamento são de 20 a 60 

segundos Saybolt-Furol para asfaltos diluídos. Dependendo das condições climáticas, a Fiscalização 

determinará o período do dia em que deve ser realizada a imprimação; 

 

d) Para evitar a superposição na junção de duas aplicações, o distribuidor deve possuir dispositivos 

que permitam a interrupção imediata do fluxo de asfalto. Se necessário, para evitar gotejamento, 

deve ser colocada uma vasilha sob todos os bicos, no fim da aplicação. O trecho imprimado 

anteriormente será protegido com papéis espalhados sobre a superfície, em uma distância suficiente 

para que o distribuidor possa atingir a velocidade adequada, com os bicos da barra distribuidora 

funcionando em regime de pressão uniforme, quando alcançar a área a ser imprimada. Esses papéis, 

após a aplicação, serão removidos e destruídos; 

 

e) O retoque dos pontos falhos ou omitidos durante a aplicação do material asfáltico será realizado 

com espargidor manual. Toda a área imprimada que apresentar taxas abaixo da mínima especificada 

deverá receber uma segunda aplicação de asfalto, de forma a completar a quantidade recomendada. 

Toda a área imprimada que apresentar excesso de asfalto, deverá ser recoberta com ligeira camada 

de areia ou pó de brita em quantidade apenas suficiente para absorver tal excesso de ligante e evitar 

que este venha aderir às rodas dos veículos.  

 

f) Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixá-la, sempre que possível, 

fechada ao trânsito. Quando isto não for possível, trabalhar-se-á em meia pista, fazendo-se a 

imprimação da faixa adjacente, assim que na primeira for permitida a sua abertura ao trânsito. O 

tempo de exposição da base imprimada ao trânsito será condicionado pelo seu comportamento. O 

tráfego sobre áreas imprimadas só deve ser permitido depois de decorridas, no mínimo, 24 horas de 

aplicação do material asfáltico e quando estiver convenientemente curado. Deve-se evitar o 

emprego de pedrisco ou areia, com a finalidade de permitir o tráfego sobre a superfície imprimada e 

não curada. 

 

g) Na eventualidade de ocorrer defeitos (panelas) na base imprimada, em áreas abertas ao tráfego, 

as correções serão procedidas usando material da própria base ou usinado de graduação densa. 

 

10.3.Controle Tecnológico: 

               A uniformidade de espalhamento longitudinal será verificada mediante o emprego de 

bandejas com forma retangular ou quadrada, com 0,25m
2
 de área, distribuída ao longo da linha que 

passa pelo centro da faixa a ser tratada,com espaçamento de 100m. 

               A uniformidade de espalhamento transversal será verificada, a critério da Fiscalização 

com pedaços de tecido de algodão com 0,10m x 0,20m, colocadas em folhas de papel que, por sua 
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vez, são fixadas em tiras de folhas metálicas e colocadas transversalmente na pista. Os pedaços de 

tecido de algodão com as folhas de papel são pesados antes e após a aplicação do asfalto, obtendo-

se, assim, o peso do asfalto distribuído. A tolerância de variação na distribuição transversal é fixada 

em 10% da taxa especificada. 

              A determinação da taxa media para cada trecho é calculada em kg/m², e obtida através da 

divisão do peso de asfalto aplicado pela área em que foi aplicado. 

              O controle de quantidade será feito mediante a pesagem do carro distribuidor, antes e 

depois da aplicação do material betuminoso. Não sendo possível a realização do controle por este 

método, admite-se seja feito por um dos modos seguintes: 

a) coloca-se na pista uma bandeja de peso e área conhecidos. Por uma simples pesada, após a 

passagem do carro distribuidor, tem-se a quantidade do material betuminoso usado; 

b) utilização de uma régua de madeira, pintada e graduada, que possa dar, diretamente, pela 

diferença de altura do material betuminoso no tanque do carro distribuidor, antes e depois da 

operação a quantidade de material consumido. 

 

11. CAPEAMENTO EM CBUQ: 

 

Concreto asfáltico é uma mistura flexível, resultante do processamento a quente, em uma usina 

apropriada de agregado mineral graduado, material de enchimento ("filler" quando necessário) e 

cimento asfáltico, espalhada e comprimida a quente. Será aplicada uma camada com espessura de 

5,00 cm compactados. 

 
11.1.CONTROLE: 

 A execução de concreto betuminoso usinado a Quente deverá ter os controles de Produção 

da Mistura Asfáltica, de Pista e pós Execução. O fiel cumprimento dessas etapas visa garantir a 

qualidade dos serviços, portanto, estes devem ser absolutamente precisos e rigorosos. 

           Na execução dos trabalhos deverão ser observadas as prescrições contidas neste memorial,  e 

demais Normas Técnicas aplicáveis: 

- DNER – ES 307/97 – Pavimentação – Pintura de Ligação; 

- DNER – ES 313/97 – Pavimentação – Concreto Betuminoso; 

- DNER – ES 321/97 – Pavimentação – Restauração de Pavimentos Flexíveis; 

 
11.1.1 EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE:  

 

11.1.2 Pintura de ligação: 

 

a) Limpeza da Superfície: 

            Para a execução da imprimação betuminosa ligante, a superfície a ser trabalhada deverá ser 

convenientemente limpa com jato de ar ou de água sob pressão, afim de remover-se todo e qualquer 

material solto ou aderido à superfície, ainda que esta operação já tenha sido executada, há mais de 

24 horas. 

           Antes do início efetivo da operação de imprimação, deverá ser verificada a necessidade de 

intervenções para sanar possíveis defeitos na superfície do pavimento, tais como selagem de trincas, 

fechamento de eventuais buracos, correção de concavidades ou depressões, etc. 

           Após limpeza da área, deverá ser vedado o trânsito de veículos por sobre esta. 
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b) Pintura de ligação: 

  A adesão entre as camadas se dá, principalmente, devido às ligações físico-químicas, sendo 

que os agentes de ligação são as emulsões asfálticas de ruptura rápida que tem a finalidade de 

melhorar a aderência entre as camadas, reduzir a viscosidade e quantidade excessiva de ligante 

asfáltico aplicado. 

            Deverá ser efetuada em ambas as camadas de reperfilagem e capeamento utilizando 

equipamento Caminhão Espargidor de Asfalto. O equipamento de espargimento deverá ser 

previamente verificado e aferido, de modo que sejam determinadas, antes do início efetivo dos 

trabalhos, as condições para que este propicie a taxa de aplicação de ligante por metro quadrado 

estabelecido. Seus bicos de espargimento deverão propiciar leques bem definidos, sem falhas ou 

escorrimentos. A distribuição do ligante deverá ser feita por carros equipados com bomba 

reguladora de pressão e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicação do material 

betuminoso em quantidade uniforme. 

             O material a ser utilizado  para a execução da imprimação ligante  será Emulsão Asfáltica 

Catiônica de Ruptura Rápida, tipo RR-1C .A taxa de imprimação deverá ser de 1,0 l/m² (RR – 1C) 

de emullsão asfáltica .Eventuais falhas na pintura, trechos que não comportam barra aspargidora e 

nos trechos de forte inclinação transversal, a aplicação do ligante deverá ser efetuada manualmente, 

com mangueira de pressão com bico fino. Com a emulsão ainda não rompida, deverão ser 

vassourados os pontos que apresentarem concentração excessiva desta. 

             A fim de evitar-se sobreposição de aplicação de ligante asfáltico, o que resultaria em taxa 

elevada, com risco de migrar para a superfície do novo revestimento, os pontos de início e término 

de serviços deverão ser cobertos com papel KRAFT ou MADEIRIT, porque, no início, a área a ser 

coberta deverá ser a já imprimada e,  no término, devido a necessidade de se criar uma linha 

definida de parada. 

               A fim de se evitar que o entupimento de um bico de espargimento provoque faixa contínua 

não pintada, a altura da barra de espargimento deve ser aquela que propicie que os vértices do leque 

formado pela emulsão de dois bicos não consecutivos se encontrem na superfície do pavimento, 

sem que haja transpasse. Contudo, constatada a falha de um ou mais bicos, a faixa de menor 

concentração deverá ser completada manualmente, com caneta de pressão e bico fino. As bordas de 

faixas contíguas e/ou de juntas transversais, deverão receber cobrimento de Ligante Asfáltico 

através de processo manual utilizando-se para tanto, brocha ou trincha.  Estas não deverão 

apresentar pontos sem recobrimento. 

 
11.2. MISTURA ASFÁLTICA: 

A execução deste serviço seguirá as especificações DAER e deverá estar em conformidade 

com a ABNT. 

O preparo do concreto asfáltico deverá se dar preferencialmente em usina gravimétrica, 

podendo contudo ser utilizada usina tipo contínua, desde que esta possua elementos suficientes de 

controle. A usina deverá estar devidamente calibrada e possuir quantidade de silos dosadores frios 

compatíveis com o número de agregados utilizados na mistura, devendo ser vedada a mistura em 

separado de dois ou mais tipos de agregados, anteriormente à introdução destes nos respectivos 

silos. O Equipamento de dosagem da mistura deverá possuir três ou mais silos, dosador de umidade 

e misturado. Este deverá ser do tipo de eixos gêmeos, paralelos girando em sentidos opostos e 

deverá produzir uma mistura uniforme dentro das condições indicadas.  
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Os materiais asfálticos utilizados para a execução do concreto asfáltico deverão satisfazer as 

exigências do Instituto Brasileiro de Petróleo. O material a ser utilizado é o cimento asfáltico de 

petróleo – CAP – 50/70. 

Os materiais pétreos ou agregados deverão ser constituídos de uma composição de diversos 

tipos (tamanho das partículas), divididos basicamente em agregados graúdos e miúdos. Estes 

deverão ser de pedra britada e isentos de materiais decompostos e matéria orgânica, e ser 

constituídos de fragmentos sãos e duráveis. 

A mistura asfáltica consistirá em uma mistura uniforme de agregados e cimento asfáltico, de 

maneira a satisfazer os requisitos a seguir especificados: 

a) As misturas para o concreto asfáltico, projetadas pelo método Marshal, não 

devem apresentar variações na granulomentria maiores que as especificadas no 

projeto. A uniformidade de distribuição do ligante asfáltico na massa será 

determinada pelo ensaio de extração de betume, devendo a variação do teor de 

asfalto ficar da tolerância de + ou – 3%. 

b) O concreto asfáltico deve ser misturado em uma usina fixa ou móvel, 

gravimétrica ou volumétrica, convencional ou tipo “drum mixer”. 

 

A mistura de agregados para o concreto asfáltico a ser utilizado estar enquadrada em alguma 

das nas faixas “A” ou “B”, respectivamente, constantes abaixo: 

 

USO 
FAIXA – “A” FAIXA – “B” 

CAMADA DE REPERFILAGEM CAMADA DE ROLAMENTO 

     

ESPESSURA MÁXIMA = 2,50 cm MÁXIMA = 5,00 cm 

 

PENEIRAS PERCENTAGEM QUE PASSA EM PESO 

¾”    100           -           100    100           -           100 

½”    100           -           100     80           -            100 

3/8”     80            -           100     70            -            90 

4     55            -            75     50            -            70 

8     35            -            50     35            -            55 

30     18            -            29     18            -            29 

50     13            -            23     13            -            23 

100      8             -            16      8             -            16 

200      4             -            10      4             -            10 

 

A mistura granulométrica, indicada no projeto, deverá apresentar as seguintes tolerâncias 

máximas: 

Peneira nº 4 ou maiores -       + ou – 6% 

Peneira nº 8 a nº 50 -              + ou – 4% 

Peneira nº 100 -                      + ou – 3% 

Peneira nº 200 -                      + ou – 2% 

           A temperatura de aquecimento do ligante asfáltico deverá ser determinada através da curva 

“viscosidade SSF x “Temperatura”, no qual a viscosidade do ligante seja de 85 segundos, mais ou 

menos 10 segundos. A temperatura dos agregados no instante da mistura deverá situar-se na faixa 
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de temperatura compreendida entre a temperatura do ligante e 15oC acima, não devendo contudo, 

ultrapassar 177ºC. 

           A fim de se evitar variações significativas no traço da mistura, devem ser evitadas as 

contaminações ou segregações dos estoques de materiais. Outro ponto que deve ser bastante 

controlado, refere-se à queima do óleo combustível para secagem dos materiais, uma vez que, se  

esta apresentar queima incompleta, irá certamente alterar a característica da mistura final, devido à 

sua contaminação. 

          O tempo mínimo de mistura deverá ser aquele em que se garanta o recobrimento de 100% das 

partículas dos agregados, não devendo, contudo, ser inferior a 30 segundos. 

 

          Controle de produção da mistura asfáltica: 

          Nesta etapa do controle tecnológico deverão ser efetuadas todas as verificações de modo a 

garantir-se que os materiais utilizados na produção, bem como o traço da mistura são compatíveis 

com o projeto. 

         O Controle de produção da mistura asfáltica, visando salvaguardar a boa qualidade de 

produção e das unidades de transporte das misturas asfálticas, abrange, o controle de recepção dos 

materiais que deverá anteceder a utilização dos materiais para fins de produção, de forma a 

certificar-se que estes possuem as mesmas características e procedências dos utilizados no projeto 

de mistura. Devem ser analisados: - Material betuminoso (CAP);  - Agregados minerais;  - Filler; e 

o - Aditivo melhorador de adesividade.  

 

11.3. TRANSPORTE DO ASFALTO: 

           Os veículos de transporte da mistura asfáltica deverão ser caminhões basculantes (capacidade 

mínima 6 a 9 m³), de caçamba metálica, providos de lonas para proteção da carga. 

           Para efetuar a carga dos caminhões, estes deverão ser previamente vistoriados, dando ênfase 

especial às condições de limpeza de suas caçambas, as quais não deverão apresentar restos de 

massas asfálticas aderidas ou outros materiais prejudiciais, tais como solos, etc. 

           Nenhum transporte de mistura asfáltica deverá ocorrer sem que a carga encontre-se 

adequadamente protegida por lona. 

 

12. CONTROLE DE TRÂNSITO: 

          Durante a execução dos serviços e 24h após a realização do recapeamento fica interrompida a 

passagem de veículos. Será por conta da empresa contratada a colocação de placas de sinalização de 

aviso, cavaletes e cones de alerta. 

 

13.MEIOS-FIOS DE CONCRETO: 

 Foram projetados meios-fios de concreto pré-moldado com o objetivo de limitar a área 

destinada ao trânsito de veículos e conduzir as águas precipitadas sobre o pavimento e passeios para 

os dispositivos de drenagem.  

 

a) Execução 

 O concreto a ser utilizado deverá ser dosado experimentalmente para uma resistência 

característica à compressão mínima de fck = 15 MPa e sua preparação deverá estar de acordo com o 

prescrito nas normas da ABNT. 
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 Os meios-fios deverão ser pré-moldados em formas metálicas ou de madeira revestidas que 

conduza a igual acabamento, sendo submetidos a adensamento por vibração. As peças pré-moldadas 

serão assentes sobre a camada de base de brita graduada. As juntas resultantes entre as peças 

deverão ser rejuntadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:5.  

 

       b)  Colocação 

 Primeiramente deverão ser executados os serviços de escavação de acordo com os 

alinhamentos e cotas indicadas no projeto. Após as peças dos meios-fios serão colocadas nas valas 

de fundação e os espaços resultantes deverão ser preenchidos com o material resultante da própria 

escavação e devidamente apiloados.  

 

 

 

14.DRENAGEM E ELETRODUTOS: 

14.1.GENERALIDADES: 

            Os tubos de Ø 300 mm e Ø 400 mm serão de concreto simples PS2 e com seção circular 

serão conforme especificado na norma brasileira NBR-8890/2007 (antiga NBR-9793/86 e 9794/86), 

que apresentam a descrição e normalização que rege o material. Os eletrodutos serão de PVC 

rígido. As dimensões dos tubos serão conforme planta em anexo. 

             
  

14.2.CARACTERÍSTICA DOS TUBOS:       

 As normas supra citadas fixam as condições exigíveis para a aceitação de tubos de    

concreto simples de seção circular, destinadas a condução, sob pressão atmosférica de águas 

pluviais e de líquidos não agressivos. 

            Os tubos deverão ser fabricados com o uso de cimento que atenda a ABNT. 

            Para os agregados, é recomendado um diâmetro máximo igual a 1/3 da espessura da parede 

do  tubo, conforme NBR 7211. 

  Em relação ao concreto, é recomendado que o material tenha uma percentagem mínima da 

argamassa compatível com o processo de fabricação, e uma relação água/cimento de no máximo 

0,50. 

  As normas também fixam as condições que as amostras de um lote de tubos devem atender 

nos ensaios de resistência a compreensão diametral, permeabilidade, absorção, e avaliação visual e 

dimensional. 

             Os tubos de concreto simples deverão vir acompanhados dos respectivos laudos técnicos 

que comprovem as características acima citadas. 

            As normas também fixam as condições que as amostras de um lote de tubos devem atender 

nos ensaios de resistência a compreensão diametral, permeabilidade, absorção, e avaliação visual e 

dimensional. 

      Em relação a avaliação visual os tubos deverão ter as seguintes características: serem lisos, 

principalmente o lado interno, ter a periferia externa (extremidades- macho e fêmea) sem os cantos 

quebrados, não possuir a ferragem exposta em nenhuma das faces, não apresentar sinais de trincas 

no concreto. 
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             A empresa fornecedora dos tubos deverá apresentar o Laudo de ensaio de Resistência a 

Compressão Diametral. 

 Os eletrodutos serão do de Ø4’’ e de 1 ½’’ de PVC rígido cor preta. 

 
14.3. TRANSPORTE: 

            No transporte, deve garantir a imobilidade transversal e longitudinal das peças, assim como 

o adequado empilhamento em camadas. Quando se utilizam cabos de aço para amarração, os tubos 

devem estar convenientemente protegidos nas bordas, para evitar danos superficiais que possam 

afetar negativamente sua durabilidade e funcionamento. 

 O carregamento dos tubos nos caminhões, para o transporte até as obras, deverá ser feito por 

equipamento adequado. 

 O transporte inclui carregamento, translado e descarregamento. 

 

14.4. DESCARGA E ESTOCAGEM: 

 No descarregamento, devem ser manipulados com acessórios adequados, tais como cabos de 

aço ou cintos apropriados para içamento de cargas. 
  

14.5 EQUIPAMENTOS: 

         Os equipamentos mínimos necessários para a execução dos serviços projetados são: 

               - escavadeira hidráulica, retro escavadeira e caminhão basculante; 

               - betoneira e vibrador para concreto; 

               - compactador de solos do tipo “sapo”, e soquete manual; 

               - ferramentas diversas, tais como: pá, carrinho de mão, nível, colher de pedreiro, prumo, etc. 

               - equipamento de topografia como estação total, teodolito e nível de precisão. 

 

14.6 EXECUÇÃO: 

 
14.6.1. Locação: 

           Antes do início dos serviços de escavação, para a implantação dos dispositivos de drenagem, 

o executante da obra deverá proceder a locação de todos os elementos da drenagem mediante 

equipamento de topografia com o auxílio das coordenadas geo-referenciadas constantes no projeto 

elaborado.  

 

14.6.2. Escavação: 

            As escavações deverão ser executadas de acordo com o alinhamento e cotas indicadas nos 

projetos e a compactação do fundo da vala deverá atingir uma densidade  de 95% do Proctor 

Normal. 

 O material proveniente da escavação deverá ser destinado a um local apropriado, não 

devendo ser acumulado em excesso sobre a pavimentação existente. 

 Nos locais onde não haverá a reconstrução do pavimento o material excedente deverá ser 

destinado a um local determinado pela Prefeitura Municipal para a reutilização.  

  

14.6.3. Caixas Coletoras, de Passagens e Rede: 

    Após os serviços de escavação e compactação do fundo das valas, os tubos deverão ser 

cuidadosamente alinhados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, 
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observando-se o alinhamento e os caimentos indicados no projeto, tomando-se o cuidado para 

que a tubulação tenha o caimento uniforme, evitando que haja deflexões verticais e/ou 

horizontais na tubulação. 

            As caixas coletoras deverão ser locadas mediante aparelho de topografia. Conforme o 

projeto elaborado têm-se os seguintes tipos de dispositivos de drenagem: Caixa Boca de Lobo 

Combinada -BLG-, dotada com tampa de concreto e grelha metálica;  

              As Caixas BLG deverão possuir uma grelha metálica com barra de aço  1.1/2” soldadas 

conforme detalhado no projeto, sendo fixadas nas paredes das caixas já finalizadas (altura, 

largura e comprimento) com argamassa de cimento e areia com traço 1:4. 

         As Caixas de passagens terão na sua parte superior uma tampa de concreto armado de 

Resistência Característica Fck ≥ 20,0 Mpa e uma malha de ferro de ø 6.3mm cada 10,0cm. As 

paredes laterais das caixas serão construídas de tijolos maciços espessura de 10cm, o fundo será 

constituído de brita numa espessura de 5 cm. 

             Todos os dispositivos de drenagem e eletrodutos estão projetados e detalhados em 

pranchas e desenhos, além dos elementos necessários para a sua locação. 

               Após a execução da tubulação e das caixas deverá ser procedido o reaterro das valas 

até a altura adequada para os locais onde deverá ser reconstruído o pavimento original. Onde 

não haverá a construção do pavimento o reaterro deverá ser executado até a altura do pavimento 

existente.  Todo o reaterro será executado com o mesmo material retirado das valas de 

escavação e sua compactação deverá ser feita mediante camadas de no máximo 20,0cm (vinte 

centímetros) de espessura e devidamente compactadas com soquete mecânico até que se atinja o 

grau de compactação de 95%, com base nos parâmetros obtidos no ensaio com energia de 

Proctor Normal. 

               O espaço resultante entre as paredes das caixas e do terreno escavado deverão ser 

preenchidos com material argiloso e compactado com os mesmos procedimentos citados acima. 

 

14.7. CONTROLE: 

A drenagem e os eletrodutos quando executados deverão ter a forma definida pelos 

alinhamentos, nivelamentos, dimensões e seção transversal típica estabelecida pelo projeto, com 

a verificação dos itens conforme a ABNT, referentes à qualidade do material e técnicas 

construtivas.  

 

14.8.  LIMPEZA DA OBRA 

Quando do término dos serviços o responsável pela execução dos mesmos deverá proceder a 

limpeza geral de todo o canteiro de obra deixando-o limpo e livre de todo o entulho resultante. 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

1. Toda e qualquer alteração decorrentes de fatores não previstos ou só evidenciados durante o 

transcorrer da obra somente poderá ser iniciada se previamente autorizada pela Fiscalização. 

2. Todas as despesas relativas à execução dos serviços contratados, tais como: materiais, mão-

de-obra, equipamentos, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, encargos sociais e 

etc. 
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3. Os serviços rejeitados pela Fiscalização, devido ao uso de materiais que não sejam os 

especificados e/ou materiais que não sejam classificados como de primeira qualidade, 

considerados como mal executados, deverão ser refeitos corretamente, com o emprego de 

materiais aprovados pela Fiscalização e com mão-de-obra qualificada, em tempo hábil, para 

que não venham a prejudicar o prazo de entrega dos serviços, arcando a Contratada com o 

ônus decorrente do fato. 

4. Todos os serviços e recomposições, não explícitos nestas especificações, mas necessárias 

para a execução dos serviços programados e ao perfeito acabamento das áreas existentes, e 

que resultem num todo único acabado, serão de responsabilidade da Contratada. 

5. Durante a execução da obra, as medidas de proteção aos empregados e a terceiros 

obedecerão ao disposto nas normas de segurança do trabalho nas atividades de construção 

civil, nos termos da legislação pertinente em vigor, em especial a NR-18. 

6. Antes de iniciar a obra, deverá ser realizada uma reunião entre a contratada e a fiscalização 

da prefeitura para esclarecimentos que se fizerem necessários sobre aspectos de execução da 

obra. 

7. Quando ocorrer a falta de definição precisa no projeto, no que diz respeito a modelos, tipos, 

qualidades ou dimensões dos materiais, a contratada efetuará consulta à fiscalização. 

 

 

                                                                          Não-Me-Toque/RS, 22 de dezembro de 2015. 

   

 

  

                           ____________________                                                     _______________ 
                         TEODORA B. S. LÜTKEMEYER                                         CLAITON KLEIN 

                           PREFEITA MUNICIPAL                                                   ENG.º CIVIL CREA 205126 



Planilha orçamentária - Muro e cerca frontal

Data de elaboração do orçamento: Dezembro/2015

Obra : Acesso e área de estacionamento na Unidade Básida de Saúde Central

Endereço : Rua Av. Waldomiro Graeff - Não-Me-Toque/RS

Dimensão:  40m      BDI: 25%

VRL. UNIT

MATERIAIS MÃO DE OBRA

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1 Limpeza do terreno m2 80,00       1,00          2,50             279,92         

1.1.2 Locação da obra m 40,00       2,20          3,10             212,00         

1.1.3 Demolição do muro existente m3 6,00         30,00        66,00           576,00         

1.1.4 Remoção de entulho m3 6,00         16,00        37,00           318,00         

Subtotal 1.385,92      

1.2 MOVIMENTO DE TERRA

1.2.1 Escavação manual valas até 1,5 m m3 4,80         9,00          28,90           181,92         

1.2.2 Reaterro manualmente apiloado de vala m2 2,40         15,00        44,40           142,56         

Subtotal 324,48         

1.3

1.3.1 Concreto ciclópico 30x40cm, ci-ar-br 1:3:6+30% pedra de mão m3 3,20         250,00      153,00         1.289,60      

1.289,60      

1.4

1.4.1 Vigas concr armado fck 18 Mpa - esc,forma,arm,lanç,cura,desf (15x27) cm m3 2,16         1.500,00   621,50         4.582,44      

Sub-Total 4.582,44      

1.5

1.5.1 Chapisco externo e=7mm ci-ar 1:3 m2 23,27       3,00          1,90             114,02         

1.5.2 Emboço externo e=15mm ci-ca-ar 1:2:8 m2 23,27       17,00        10,70           644,58         

1.5.3 Reboco externo e=0,5cm m2 23,27       12,00        8,00             465,40         

1.224,00      

Sub-Total

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID.

FUNDAÇÕES

VLR.TOTAL R$

ESTRUTURA

REVESTIMENTO

QUANT. 

Sub-Total
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1.6

1.6.1

Cerca com barras de Ø1/2" e postes com tubo quadrado 7x7cm alt.2m a cada 2,5m 

chumbados na viga m2 62,88       95,00        35,00           8.174,40      

1.6.2 Portão de correr com barras de Ø1/2" inclusive o trilho m2 19,43       160,00      100,00         5.052,11      

13.226,51    

1.7 PINTURA

1.7.1 Fundo com selador acrílico m2 23,27       2,35          1,00             77,95           

1.7.2 Alvenaria externa com tinta acrílica 3 demãos m2 23,27       10,00        5,60             363,01         

1.7.3 Pintura 1 demão fundo zarcão e 2 demãos de tinta esmalte m2 82,31       17,30        10,00           2.247,10      

1.7.4 2.688,06      

1.8 LIMPEZA DA OBRA

1.8.1 Limpeza m2 80,00       0,80          1,09             151,20         

Sub-Total 151,20         

SUB-TOTAL DO ITEM 24.872,22    

Planilha orçamentária - Muro lado norte 
Dimensão:  86,47 m         BDI: 25%

VRL. UNIT

MATERIAIS MÃO DE OBRA

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1.1 Placa obra (1,25 X 2,00)m modelo ministério fixada em estrutura madeira m2 2,50         200,00      85,70           714,25         

2.1.2 Limpeza do terreno m2 172,94     1,00          2,50             605,12         

2.1.3 Locação da obra m 86,47       2,20          3,10             458,29         

Subtotal 1.777,66      

2.2 MOVIMENTO DE TERRA

2.2.1 Escavação manual valas até 1,5 m m3 6,92         9,00          28,90           262,18         

2.2.2 Reaterro manualmente apiloado de vala m2 3,46         15,00        44,40           205,45         

2.2.3 Aterro interno compactado manual h=30 cm m3 51,88       9,33          37,32           2.420,30      

2.2.4 Estaca a trado (broca) diametro 30cm - em concreto armado 20MPa m 10,00       73,16        18,29           914,50         

Subtotal 3.802,43      

2.3

2.3.1 Concreto ciclópico 30x40cm, ci-ar-br 1:3:6+30% pedra de mão m3 6,92         250,00      153,00         2.787,79      

2.787,79      

CERCA

Sub-Total

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. VLR.TOTAL R$

FUNDAÇÕES

Sub-Total
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2.4

2.4.1 Pilares concr armado fck 18 Mpa - esc,forma,arm,lanç,cura,desf (15x20)cm m3 0,71         1.500,00   621,50         1.506,27      

2.4.2 Vigas concr armado fck 18 Mpa - esc,forma,arm,lanç,cura,desf (15x27) cm m3 2,05         1.500,00   621,50         4.349,08      

Sub-Total 5.855,34      

2.5

2.5.1 Alvenaria em pedra ferro (20x40)cm m2 62,62       180,00      100,00         17.532,20    

Sub-total 17.532,20    

2.6

2.6.1 Chapisco externo e=7mm ci-ar 1:3 m2 32,38       3,00          1,90             158,66         

2.6.2 Emboço externo e=15mm ci-ca-ar 1:2:8 m2 32,38       17,00        10,70           896,93         

2.6.3 Reboco externo e=0,5cm m2 32,38       12,00        8,00             647,60         

1.703,19      

2.7 CANALIZAÇÃO PLUVIAL

2.7.1 Calha em meio tubo de concreto D=20cm m 51,50       18,00        7,00             1.287,50      

Sub-Total 1.287,50      

2.8 PINTURA

2.8.1 Fundo com selador acrílico m2 32,38       2,35          1,00             108,47         

2.8.2 Alvenaria externa com tinta acrílica 3 demãos m2 32,38       10,00        5,6 505,13         

Sub-Total 613,60         

2.9 LIMPEZA DA OBRA

2.9.1 Limpeza m2 172,94     0,80          1,09             326,86         

Sub-Total 326,86         

SUB-TOTAL DO ITEM 35.686,56    

ESTRUTURA

PAREDES

REVESTIMENTO

Sub-Total
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Planilha orçamentária - Muro lado sul - 
Dimensão:  75,00 m         BDI: 25%

VRL. UNIT

MATERIAIS MÃO DE OBRA

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

3.1.1 Limpeza do terreno m2 150,00     1,00          2,50             524,85         

3.1.2 Locação da obra m 75,00       2,20          3,10             397,50         

Subtotal 922,35         

3.2 MOVIMENTO DE TERRA

3.2.1 Escavação manual valas até 1,5 m m3 6,00         9,00          28,90           227,40         

3.2.2 Reaterro manualmente apiloado de vala m2 3,00         15,00        44,40           178,20         

3.2.3 Aterro interno  compactado manual h=30 cm m3 105,00     9,33          37,32           4.898,25      

3.2.4 Estaca a trado (broca) diametro 30cm - em concreto armado 20MPa m 41,00       73,16        18,29           3.749,45      

Subtotal 9.053,30      

3.3

3.3.1 Concreto ciclópico 30x40cm, ci-ar-br 1:3:6+30% pedra de mão m3 6,00         250,00      153,00         2.418,00      

2.418,00      

3.4

3.4.1 Pilares concr armado fck 18 Mpa - esc,forma,arm,lanç,cura,desf (15x20)cm m3 1,57         1.500,00   621,50         3.330,76      

3.4.2 Vigas concr armado fck 18 Mpa - esc,forma,arm,lanç,cura,desf (15x27) cm m3 4,05         1.500,00   621,50         8.592,08      

Sub-Total 11.922,83    

3.5

3.5.1 Alvenaria em pedra ferro (20x40)cm m2 78,25       180,00      100,00         21.910,00    

Sub-total 21.910,00    

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. VLR.TOTAL R$

FUNDAÇÕES

Sub-Total

ESTRUTURA

PAREDES
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3.6

3.6.1 Chapisco externo e=7mm ci-ar 1:3 m2 64,89       3,00          1,90             317,96         

3.6.2 Emboço externo e=15mm ci-ca-ar 1:2:8 m2 64,89       17,00        10,70           1.797,45      

3.6.3 Reboco externo e=0,5cm m2 64,89       12,00        8,00             1.297,80      

3.413,21      

3.7

3.7.1 Postes com tubo quadrado 7x7cm alt.2m a cada 2,5m chumbados na viga m 67,50       27,00        19,00           3.105,00      

3.105,00      

3.8 PINTURA

3.8.1 Fundo com selador acrílico m2 64,89       2,35          1,00             217,38         

3.8.2 Alvenaria externa com tinta acrílica 3 demãos m2 64,89       10,00        5,6 1.012,28      

3.8.3 Pintura 1 demão fundo zarcão e 2 demãos de tinta esmalte m2 18,90       17,30        10 515,97         

Sub-Total 1.745,64      

3.9 LIMPEZA DA OBRA

3.9.1 Limpeza m2 150,00     0,80          1,09             283,50         

Sub-Total 283,50         

SUB-TOTAL DO ITEM 54.773,83    

REVESTIMENTO

Sub-Total

CERCA

Sub-Total
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Planilha orçamentária - Pavimentação passeio público - Item 01
Dimensão: 171,14m²       BDI: 25%

VRL. UNIT

MATERIAIS MÃO DE OBRA

4.1 SERVIÇOS 

4.1.1 Limpeza do terreno m2 57,14       1,00          2,50             199,93         

4.1.2 Lastro de concreto esp:7cm m3 4,00         280,00      120,00         1.600,00      

4.1.3 Calçada em Placa de concreto esp: 2,5cm m2 57,14       60,00        30,00           5.142,60      

6.942,53      

4.2 CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO 

4.2.1 Retirada e transporte do Passeio existente m2 114,00     4,00          7,68             1.331,52      

4.2.2 Retirada e transporte do meio-fio existente m 40,00       1,50          5,40             276,00         

4.2.3 Lastro de concreto esp:7cm (acesso garagem) m3 1,16         280,00      120,00         464,00         

4.2.4 Blocos de concreto e= 6cm tipo 16 faces rejuntado argamassa traço (1:3) m2 79,74       70,00        30,00           7.974,00      

4.2.5

Piso tátil direcional e de alerta placa 40x40 assentado com argamassa traço 1:4 (ci:ar) 

(cor amarelo)
m2 34,26       79,00        22,00           3.460,26      

Subtotal 13.505,78    

4.3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

4.3.1 Meios-fios  em concreto pré-moldado h=30 cm  - 15 Mpa - rejuntado c/argamassa m 40,00       25,00        23,00           1.920,00      

Subtotal 1.920,00      

SUB-TOTAL DO ITEM 22.368,31    

TOTAL FINAL 137.700,92  

Não-Me-Toque/RS,  Dezembro de 2015.

Teodora B. S. Lütkemeyer

Prefeita Municipal  CREA/RS 205126

Eng. Civil Claiton Klein

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. VLR.TOTAL R$
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OBRA: ACESSO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL

ÁREA: 1.024,50 m2

BDI 24,23%

MAT. M. OBRA total VAL. TOTAL

1 TERRAPLENAGEM

1.1 Escavação carga e transporte. mat 1ª DMT 2,00 a 3,00 km c/carreg m3 717,15        5,09            3,40            8,49            6.088,60         

1.2 Regularização e compactação sub-leito 100% P.N. até 20 cm m2 1.024,50     0,67            0,45            1,12            1.147,44         

7.236,04         

2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (BASE)

2.4 Base de brita graduada e=15cm (material, carga e execução) m3 153,68        58,79          39,20          97,99          15.058,61      

2.5 Transporte material base, DMT de 21 km m3xKm 3.227,18     0,61            0,41            1,02            3.291,72         

2.6 Carga, manobras e descarga de base de brita graduada m3 153,68        0,64            0,42            1,06            162,90            

2.7 Pintura de imprimação com CM-30 (taxa 1,2kg/m2) m2 1.024,50     2,83            1,89            4,72            4.835,64         

23.348,87      

3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

3.1 Meios-fios  em concreto pré-moldado h=30 cm  - 15 Mpa - rejuntado c/argamassa m 150,00        25,00          23,00          48,00          7.200,00         

7.200,00         

4 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CAPA)

4.1 Pintura de ligação com RR-1C inclusive material e transporte m2 1.024,50     0,95            0,60            1,55            1.587,98         

4.2 Transporte do CBUQ, adotando uma média de 21km da usina até o lançamento km/ton 2.581,74     0,42            0,26            0,68            1.765,91         

4.3 Carga, manobras e descarga de CBUQ p/ capa asfáltica ton 122,94        2,30            1,25            3,55            436,44            

4.4 Capa asfáltica em CBUQ, e=5,00cm compactado, incluso material e aplicação ton 122,94        198,87        118,37        317,24        39.001,49      

42.791,81      

5 DRENAGEM

5.1 Escavação de vala p/ implantação de caixas e tubulações m3 99,00          13,00          6,00            19,00          1.881,00         

5.2 Reaterro mecânico e compactação de valas m3 49,50          14,00          8,40            22,40          1.108,80         

5.3 Tubos de concreto BSTC Ø 300 PS2 m 57,00          29,60          29,60          1.687,20         

5.4 Execução de bueiro tubular de concreto Ø 300 PS2 c/ argamassa 1:3 (ci:ar) m 57,00          7,00            10,00          17,00          969,00            

5.5 Construção de caixa coletora boca lobo, tipo BLG Ø 300 mm unid 7,00            800,00        400,00        1.200,00     8.400,00         

5.6 Construção de caixa de inspeção,  Ø 300 mm unid 1,00            800,00        400,00        1.200,00     1.200,00         

5.7 Tubos de concreto BSTC Ø 400 PS2 m 35,00          38,85          38,85          1.359,75         

5.8 Execução de bueiro tubular de concreto Ø 400 PS2 c/ argamassa 1:3 (ci:ar) m 35,00          9,00            15,30          24,30          850,50            

5.9 Adequação de caixa coletora unid 1,00            350,00        250,00        600,00        600,00            

5.10 Remoção manual, e reassentamento de piso em blocos sextavado de concreto m2 52,50          8,00            20,00          28,00          1.470,00         

19.526,25      Subtotal

Subtotal

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - Item 2

VAL. UNIT.

Subtotal

Subtotal

Subtotal



6 ELETRODUTOS

6.1 Escavação de vala p/ implantação de caixas e tubulações m3 70,56          13,00          6,00            19,00          1.340,64         

6.2 Reaterro mecânico e compactação de valas m3 35,28          14,00          8,40            22,40          790,27            

6.3 Eletroduto PVC rígido Ø4'' m 56,00          40,00          22,00          62,00          3.472,00         

6.4 Eletroduto PVC rígido Ø1 1/2'' m 91,00          14,00          9,50            23,50          2.138,50         

6.5 Caixas de Passagens m 10,00          150,00        99,00          249,00        2.490,00         

10.231,41      

7 LIMPEZA

7.1 Limpeza Final de obra m2 1.024,50     0,60            1,00            1,60            1.639,20         

1.639,20         

Total 111.973,58   

Não-Me-Toque/RS,  Dezembro de 2015.

Teodora B. S. Lütkemeyer

Prefeita Municipal

Eng. Civil Claiton Klein
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Subtotal

Subtotal












